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     OZNÁMENIE PODĽA 
NARIADENIA RADY (ES) č. 2679/98 

o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi 
členskými štátmi 

Miesto, dátum a čas 
oznámenia: 

Trenčín, 22.10.2021, 14:25 hod. 

určené pre:  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
SR (ÚNMS SR) 
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí 
Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 
2679/98 
Štefanovičova 3 
P.O.BOX 76 
810 05 Bratislava 

 infonot@normoff.gov.sk 

Oznamujúci subjekt: Okresný úrad Trenčín 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Hviezdoslavova 3 
911 01  Trenčín 
tel.: 032/7411338 

Dôvod oznámenia: čiastočná uzávierka cesty III/1860 v km 7,440 - 
9,070 v pravom jazdnom pruhu v smere z obce 
Svinná do obce Horňany, z dôvodu obchádzky 
počas realizácie stavebných prác na oprave 
vozovky cesty I/9 v rámci stavby „Veľkoplošné 
opravy ciest I. triedy v správe SSC, podzákazka č. 
65 – I/9 Trenčianske Mitice – križovatka Dežerice, 
obchádzková trasa, úsek Svinná – križovatka 
Dežerice km 133,140 – 136,540“. 
 

Miesto uzávierky cesta III/1860 v km 7,440 - 9,070 v pravom 
jazdnom pruhu v smere z obce Svinná do obce 
Horňany 

Termín trvania uzávierky: 
 
Dĺžka uzávierky: 
 
 
Dĺžka obchádzky: 

od 25.10.2021 do 06.12.2021 
 
cca 1,630 km (Svinná – Horňany) – pravý jazdný 
pruh 
 
cca 6,880 km 
 

Navrhovaná obchádzka: počas čiastočnej uzávierky cesty III/1860 (pravého 
jazdného pruhu v smere z obce Svinná do obce 
Horňany) bude cestná premávka od križovatky 
cesty I/9 a III/1860 v obci Svinná usmernená 
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dočasným dopravným značením na cestu I/9 v 
smere od Trenčína, ďalej na cestu III/1861 
a následne na cestu II/516 cez obec Dežerice do 
obce Horňany. Počas prác bude cesta I/9 
prejazdná v polovičnom profile v smere od 
Trenčína. Cestná premávka v smere od Prievidze 
bude vedená po obchádzkovej trase (Dežerice, 
Horňany, Svinná). V prípade potreby a ak si to 
vyžiada dopravná situácia, bude počas realizácie 
prác cestná premávka riadená náležite poučenými 
osobami. 

 


